
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ENTRE O CUIDAR E EDUCAR NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL EM UMA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRUZ 

DAS ALMAS-BA 
 

Carine Brito Silva 

Cristiane Lacerda 

 

Pensando na Educação Infantil, como etapa da Educação Básica em que a criança deve ter 

acesso ao saber sistematizado, porém reconhecendo que esta prática pedagógica requer 

conteúdos e métodos adequados de ensino e que esse par conteúdo/método acaba sendo 

permeado pelo binômio cuidar/educar na infância. A intencionalidade desta pesquisa tem como 

Objetivo Geral: Analisar como tem se efetivado a relação do cuidar e educar com crianças da 

faixa etária entre 0 a 3 anos, em uma creche do sistema municipal de ensino em Cruz das Almas. 

E como objetivos específicos: 1) Compreender o conhecimento dos docentes com relação ao 

que está proposto na legislação que conduz a ação educativa nas creches, 2) Compreender qual 

a concepção de desenvolvimento humano (infantil) que o docente possui ao atuar junto à 

infância, 3) Caracterizar quais as práticas pedagógicas que estão sendo utilizadas para o 

desenvolvimento do Cuidar e Educar.Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, quanto aos seus 

objetivos é uma pesquisa descritiva.Será realizada a pesquisa de campo em uma creche situada 

em Cruz das Almas- BA. Tendo como sujeitos da pesquisa os professores que atuam junto às 

crianças de 0 a 3 anos. Os procedimentos utilizados para coleta de dados será através de 

questionário e observação. Para analisar os dados utilizaremos a técnica de Análise de 

Conteúdo, de acordo com Minayo. Esperamos com esta pesquisa apontar possibilidades de uma 

prática pedagógica junto à infância comprometida com o ensino e a construção do 

conhecimento na Educação Infantil de 0 a 3 anos. 
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